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IZVLEČEK
V diplomskem delu z naslovom Oblikovanje kolekcije Pošasti sem prikazala celoten
oblikovalski proces, od začetne inspiracije do končne predstavitve kolekcije. Namen
diplomskega dela je bil oblikovati sodobno žensko kolekcijo, ki povezuje različne značilnosti afriške in kanadske kulture.
V teoretičnem delu sem raziskovala splošne značilnosti afriških in kanadskih ljudstev
in njihovo kulturo. Podrobneje sem raziskala tudi raznolikosti in podobnosti njihovih
oblačil. Kot skupno značilnost sem raziskala različne ročne tehnike, ki sem jih nato tudi
sama uporabila v svoji kolekciji. Celotno kolekcijo spremlja trajnostni vidik, in sicer je v
nekatera oblačila vključen proces recikliranja. Predstavila sem tudi barvno paleto kolekcije z uporabljenimi materiali in vzorce, ki sem jih digitalno oblikovala. Opisala sem
tudi ciljno skupino, kateri je namenjena dotična kolekcija.
V eksperimentalnem delu sem predstavila kolekcijo Pošasti, ki se opira na afriška in
kanadska ljudstva in ročne tehnike predstavljene v teoretičnem delu diplomske naloge.
Skozi proces nastajanja kolekcije sem se trudila prikazati svojo interpretacijo predstavljenih ljudstev.
Končni rezultat diplomske naloge je ženska kolekcija, v kateri se prepletata eksperimentalni in pret-a-porter koncept.
Ključne besede: Afrika, Kanada, ročne tehnike, tkanje, vezenje, digitalni tisk, trajnost,
recikliranje, sodobna moda
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ABSTRACT
In the thesis titled Designing collection Monsters, I presented the whole designing
process, starting with inspiration and describing it through to the final product.
The aim of the thesis was to design contemporary women’s collection which connects
main African and Canadian features.
In the theoretical part, I have researched main cultural characteristics of African and
Canadian tribes, explored and presented their clothes, and pointed out their similarities and differences. I have also presented different hand techniques, colour and fabric
palettes and illustrated some digital patterns.
There is an aspect of sustainability incorporated in the collection, as a form of
recycling.
In the experimental part, I described the whole process of designing the collection
Monsters, which is based on presented tribes and different hand techniques. Through
this process, I tried to show my visual interpretation of those cultures.
The main goal of the thesis was to create women’s collection where experimental
concept intertwines with pret-a-porter.
Key words: Africa, Canada, hand techniques, weaving, embroidery, digital printing,
sustainability, recycling, contemporary fashion
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1 UVOD
Za uvod v predstavitev kolekcije sem izbrala tri citate, ki opisujejo delček življenja predstavljenih ljudstev.
»Zato, ker se od vseh staroselskih ljudstev, ki jih ogroža globalni pohlep po nadzoru
naravnih virov, najbolj dotikajo srca. Zato, ker jih napadajo najmanj občutljivi in najbolj
nori sovražniki, s katerimi sodeluje praktično vse človeštvo. Zato, ker so kljub genocidu in največjemu pomanjkanju vsega, kar imenujemo civilizacija, ostali taki idealisti in
navdušenci. Zato, ker verjamem, da bi jih moral vzeti za zgled ves svet. Zato, ker se
zavedajo pomena solidarnosti in vedo, da se ohranjajo predvsem zato, ker si pomagajo. Kadar imajo v kakem delu Nubskih gora več dežja in zato večji pridelek, pomagajo
tistim Nubam, ki živijo na ozemlju, kjer je bilo manj dežja in manj pridelka. Zato, ker
se počutijo močne, kolikor je močan najšibkejši. Zato, ker se še vedno zavedajo, da je
revež sramota za vse. Zato, ker sem se med Nubami naučil novega zaupanja v človeštvo.« (Tomo Križnar)1
»Poiskati bi morali stvari, ki so značilne za afriške države, in ne bi pisali o negativnih
stvareh, kot je lakota. Našli bi Kilimandžaro, Viktorijine slapove, mango, koruzo, zlato, kavo, stari Egipt, velika jezera ... popolnoma drugačno sliko. Sedaj pa otroci vedo
samo, da je tam lakota in da potrebujejo ljudje pomoč. V Afriki je ponekod tudi lakota,
ampak to ni vse. Afrika ni monolit. V večini afriških držav ni vojne in ljudje živijo normalno.« (Max Zimani)2
»Generiramo neki določen način govora o drugih delih sveta skozi čas. Ohranjamo
stereotipe iz davnih obdobij, ki smo jih že zdavnaj opustili in pometli iz učnih programov. Kot da smo še vedno v začetku dvajsetega stoletja. Na začetku 21. stoletja so se
stvari malo spremenile. Mi pa ostajamo v čudnem brezčasju.«(Rajko Muršič)3

1

S kravami je izginila tudi tradicionalna modrost. Dnevnik [dostopno na daljavo]. Vol: 30/7/2016, 2016. Obnovljeno 2016 [citirano 30.6.2017]. Dostopno na svetovnem spletu: <https://www.dnevnik.si/1042747606/svet/tomo-kriznar-s-kravami-je-izginila-tudi-tradicionalna-modrost>. (38).

2

Tuja ljudstva v slovenskih učbenikih. Mladina [dostopno na daljavo]. Vol: 29, 26/7/2007, 2007. Obnovljeno
2007 [citirano 30.6.2017]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.mladina.si/97167/tuja-ljudstva-v-slovenskih-ucbenikih/>. (39).
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Tuja ljudstva v slovenskih učbenikih. Mladina [dostopno na daljavo]. Vol: 29, 26/7/2007, 2007. Obnovljeno
2007 [citirano 30.6.2017]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.mladina.si/97167/tuja-ljudstva-v-slovenskih-ucbenikih/>. (39).
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 PLEMENA IN OBLAČILA
2.1.1 AFRIŠKA PLEMENA
Afrika, kot druga največja celina po površini in po številu prebivalstva, predstavlja zibelko človeštva. Prav na tem območju so bile odkrite najdbe, ki služijo kot dokaz o
razvoju človeške vrste na našem planetu.
Na območju Afrike živijo različna plemena. Vsako pleme predstavlja svojo zgodovino,
tradicijo in kulturo – vse od primitivnih plemen, pa do bolj civiliziranih ljudstev. Zlasti
plemena še vedno živijo v tesnem stiku z naravo. Navkljub razlikam, ki ločujejo afriška
ljudstva med seboj, obstajajo med njimi tudi podobnosti, ki jih povezujejo in združujejo v
pisano celoto. Države v Afriki so še vedno pod velikim vplivom kolonialnih držav iz preteklih obdobij zgodovine, tudi evropskih.

Slika 1: Pleme Dogon s svojim tradicionalnim oblačilom
Materiali uporabljeni v njihovih oblačilih so zelo povezani z okoljem, v katerem živijo.
Za afriška oblačila se pogosto pojavljajo izrazi, kot so: primitivno, eksotično, divje, vendar je afriška tradicija oblačil zelo prefinjena in kompleksna, povsem primerljiva z drugimi deli sveta. Starodavnih zapisov o oblačenju v Afriki ni. O začetku okraševanja in
uporabljanja materialov za okraševanje telesa priča najdba nanizanih školjkastih perlic
v verižico 200.000 let nazaj (1). Značilno je pokrivanje teles z lokalnimi materiali, lahko
konstrukcijo, ki je ohranjala telo hladno ali toplo in suho. Materiali, ki jih uporabljajo za
pokrivanje telesa, so lahko dostopni materiali, kot na primer listje, palmovi listi, kože,
telesa pa si prekrivajo tudi z različnimi poslikavami (kreda) (1). Ljudstva so se oblačila
pretežno v kože, kasneje, ob stiku in trgovanju z Evropejci, pa tudi v bombažne, svilene in druge tkanine (1).
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Ob oblačilih se pogosto pojavlja tudi nakit, ki ga izdelujejo iz različnih kamnov, kosti,
školjk, semen, koralij in jantarja. Poleg naštetega se pojavljajo tudi različne kovine, vse
od bakra, srebra, zlata, pa do aluminija. Vse te materiale obdelajo z različnimi ročnimi
tehnikami v spektakularne oblike (1). Afriški nakit slovi tudi po kreativni izdelavi, saj je
zelo svojevrsten in dekorativen – raznolik. Nakit v Afriki pa ne prevzema le dekorativne
funkcije, služi tudi kot spiritualistični dodatek. Lahko prevzame religiozno ali pa celo
magično simboliko, saj Afričani verjamejo, da jih varuje pred zli duhovi.

Slika 2: Pleme Samburu okrašuje svoja telesa že v zgodnji mladosti (Kenija)
Vsako pleme oziroma skupina ceni drugačne vrste nakita. Enak nakit ima lahko pri
različnih plemenih drugačen pomen. Med drugim lahko odraža socialni status posameznika, kot viden znak bogastva, ali pa kot odnos posameznika do svoje estetike. Nakit
v Afriki je znan po svoji barvitosti in mogočnosti. Kos nakita je sestavljen kot kolaž, s
tehniko mešanja različnih elementov nato pa sestavljen v celoto. Najpogostejši kosi
nakita so zapestnice, prstani, uhani in talismani pripeti okrog vratu in ramen. Zaradi
simbolne vrednosti, ki naj bi jo posedoval nakit, je zelo pomembno tudi izročilo le tega
iz roda v rod.
Afričani uporabijo različne tehnike oblikovanja, da zvišajo atraktivnost in vrednost svojih oblačil in dodatkov-tkanje, barvanje, tiskanje, slikanje in vezenje.
Najizrazitejša značilnost oblačila je njegova barva. Barve v Afriki predstavljajo globok
kulturni pomen. Najosnovnejšo barvno paleto sestavljajo tri barve: bela, rdeča in črna.
Medtem ko rdeča barva predstavlja moč in obenem nevarnost, predstavlja bela čistost
in povezanost s spiritualnim svetom. Pri veliko plemenih povezujejo črno barvo z neznanim in s smrtjo (1).
Stereotipno mišljenje o Afričanih, da so ti še vedno največkrat bosi, je zmotno.
Skrbno izbrana, podobno kot nakit in različni ornamenti po telesu, so tudi obuvala.
Najpogosteje so to sandali ali pa visoki škornji. Zelo značilne so tudi zapestnice okrog gležnjev, ki so lahko minimalistične ali pa glomaznih oblik – velikokrat so v vlogi
amuletov ali talismano, ki v različnih situacijah obvarujejo posameznika. Lahko pa služijo tudi kot dodatek pri plesu, saj ob plesnih gibih namreč sproščajo značilne zvoke.
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Slika 3: Plesni festival v Etiopiji
K dodelanim oblačilom sodijo tudi bogato okrašene pričeske. Lasje so pogosto okrašeni s školjkami, peresi ali kostmi. Ponekod si glave pokrivajo tudi z različnimi kapami,
kronami, turbani in tančicami. Različna pokrivala ali frizure lahko opredeljujejo posameznikove spremembe v življenjskem ciklu, opredelijo lahko njegov status v družbi
ali pa pripadnost določeni religiozni skupini (1). Pokrivala si Afričani nadenejo tudi
ob udeležbi na festivalih in ob opravljanju različnih ritualov. Glede na priložnost se
pokrivala in pričeske tudi razlikujejo po obliki, dekoriranosti in mogočnosti. S svojim
izgledom izražajo pomembna sporočila o odnosu do življenja, vrednotah in posameznikovih življenjskih izkušnjah.

Slika 4: Pleme Himba s svojo značilno pričesko
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Pri Afričanih so značilni zelo raznoliki načini pokrivanja telesa, vse od popolne golote
pa do voluminoznih oblačil, ki so dodelana z dodatki, kot so verižice in zapestnice. Za
afriška ljudstva je značilno tudi okraševanje telesa z različnimi okraski, slikanjem po
telesu in vrezninami.
Pogosti pojav v Afriki je golota. Pojav le-te se močno razlikuje od države do države.
Ponekod so pokriti v celoti, ponekod pa si zakrivajo le intimne dele telesa. Pomanjkljivo oblačenje je povezano tudi z okoljem, v katerem živijo, saj je podnebje tropsko in
vročina vsakdanji pojav. Pokrivanje telesa se je pojavilo s koloniziranjem afriških dežel
in s pojavom različnih ver, kot sta krščanstvo in islam, predvsem pa zaradi prilagajanja
tamkajšnjih plemen tem veram (2).
Ljudstva dajejo poseben pomen tudi oblačilom za posebne priložnosti, kot so pogrebi,
maškarade ali pa plesni performensi. Afriške maškarade predstavljajo najizrazitejšo
stopnjo umetniškega izražanja. S kreativnimi maskami se preobrazijo v imaginativne
kreature – 'meta človeka' v njihovem izrazu. Ko človek nosi masko, se s tem preobrazi
v nekakšno svojevrstno karakteristiko tako vizualno kot spiritualno (1).

Slika 5: Festival mask v Burkini Faso
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2.1.2 KANADSKA PLEMENA
Kanada, kot jo poznamo danes, je dom različnim etničnim, religioznim in narodnim
pripadnostim. Je druga največja država po površini na svetu. Večina njenih potomcev
pripada starodavnim imigrantom. Pozna se vpliv Aboriginov, Francozov in Britancev
(vpliv francoske in britanske kolonizacije). Močan pa je tudi vpliv južne sosede, Združenih držav Amerike.
Zgodovino narodov v Kanadi najpogosteje opisujemo z izrazom ameriški Aborigini ali
ameriška prva ljudstva, ki jih sestavljajo Prvi narodi, Inuiti in Metisi (4).
Ta naziv uporabljamo za vsa ljudstva, ki so naseljevala Severno Ameriko, čeprav so v
zgodovini nekatera izmed teh naseljevala tudi druga področja Amerike. Ta skupina ljudi
predstavlja po kanadskem cenzusu okrog 4,3 odstotke kanadskega prebivalstva. Poleg
izrazov Prvi narodi in Inuiti, se še vedno uporabljajo tudi izrazi Indijanci in Eskimi. Zaradi
žaljivega prizvoka (beseda Eskim pomeni v dobesednem prevodu surovi mesojedci) v
pogovornih izrazih se pojavijo le še redko (3). Danes so mnogi pripadniki teh ljudstev
naseljeni po rezervatih, kjer v okviru skupnosti ohranjajo bistvene značilnosti njihovega
prvotnega načina življenja. Danes imajo te skupnosti po dolgoletnem bojevanju za mejo
v Kanadi in Združenih državah Amerike, poseben status – priznanje neodvisnosti (suverenosti) (4).

Slika 6: Prvi narodi
Skupnost teh narodov se ne razlikuje le od Evropejcev in ostalih narodov, namreč se
razlikujejo tudi med sabo – po jeziku, kulturi in fiziologiji.
Navkljub temu pa so imeli tudi nekatere skupne značilnosti oziroma dejavnosti. Večina
aboriginskih skupnosti je bila organizirana v smislu lovskih plemen in temu značilna so
bila tudi njihova oblačila. Kljub velikim razlikam, ki ločujejo ljudstva med sabo, so imela
njihova oblačila tudi veliko podobnosti.
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Na to, kako so se oblačili, je imelo velik vpliv tudi podnebje in dostopni surovi materiali – krzno, kože, kosti so bili najpogosteje uporabljeni materiali za potrebe oblačenja.
Na območju Arktike so živeli Inuiti, oziroma Eskimi, ki so se zaradi drugačnega podnebja oblačili izrazito drugače kot Prvi narodi oziroma Indijanci na območju severozahoda (3).
Na območjih, kjer so se ljudstva naselila za stalno, so bila njihova oblačila pogosto iz
delov rastlin, ki so jih našli na tistih območjih. Značilno zanje je bilo tudi okraševanje
telesa – metode okraševanj so vključevale poslikavo, tetoviranje ali striženje las v različne vzorce, v kožo pa so si vstavljali tudi različne okraske.
Oblačila so tudi po stiku z Evropejci, ki so prinesli v te kraje sodobne materiale in konstrukcijske tehnike, ohranila bistvene značilnosti in tradicionalne stile. Najizrazitejša
prilastitev iz evropskih dežel so bili stekleni biseri, ki so postali pomemben del okraševanja plemenskih oblačil (3). S prihodom Evropejcev so torej plemena tudi zavestno
začela v svoje izdelke vkomponirati nekatere dobrine, ki so jih prinesli kolonizatorji iz
Evrope.

Slika 7: Okrašene mokasinke Metisov
Raziskovalci so na Arktiki odkrili tudi vrsto vodoodpornega materiala, ki so ga plemena
ustvarila iz kože notranjih organov morskih sesalcev (3).
Oblačila so se razlikovala glede na to, kje so se plemena naseljevala. Na Arktiki so
bile ženske in njihova ročna dela ključnega pomena, saj so ustvarjala oblačila, ki so
zagotavljala izolacijo proti mrazu in so varovala pred snegom, ledom in vodo. Oblačila
so bila lahka in vzdržljiva, saj so jim le tako omogočala svobodno gibanje. To je bilo
ključno za izvedbo dnevnih aktivnosti, kot je bilo na primer lovstvo, ki je bila prevladujoča dejavnost.
Izolacija pred mrazom, predvsem pri Inuitih, je bila dosežena skozi oblikovanje in plastenje oblačil – tradicionalni outfit je bil sestavljen iz štirih glavnih oblačil – jakne, hlač,
krznenih škornjev in rokavic (3). Ključni načini za pripravo oblačil so obsegali pripravo
kože in šivanje.
Pri indijanskih narodih je bilo nekoliko drugače, outfit je bil sestavljen iz tunike, hlač in
škornjev ali mokasink iz živalske kože (3).
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Uporabljali so kožo živali, ki so se naseljevala v njihovi bližini. Plemena v notranjosti
dežele so svoja oblačila velikokrat obogatila z resicami. Resice so služile kot zaščita
pred raznimi insekti (3). Vsekakor pa je v njihovih oblačilih velikokrat prevladovala
funkcionalnost pred dekorativnostjo.

Slika 8: Primeri uporabe resic pri Indijancih
Navkljub temu so za okraševanje oblačil uporabljali zanimive materiale, kot so kože
živali, zemeljske pigmente in ptičja peresa, ki so dajali zanimive vizualne efekte.
Za potrebe okraševanja so uporabljali tudi zobovje od divjadi. Le-ti so odražali predvsem status posameznika in največkrat so jih nosili le poglavarji plemen (3). S prihodom in kolonizacijo Evropejcev se je uporaba materialov precej spremenila. Uvozili so
volneno prejo in različne druge tkanine, vendar vsega vendarle niso sprejeli odprtih
rok. Oblačila, ki so se pojavljala v preteklosti in so se ohranila do danes, so jasno sporočilo, da so plemena ohranila svoje značilnosti, ne glede na vplive iz Evrope.
Tudi ročna dela so prevladovala z namenom, da se sestavi oblačilo, ki bo čimbolj
obvarovalo telo pred zunanjimi vplivi, pa naj bo to voda ali mraz. Oblačila so se razlikovala glede na pokrajine, kjer so živeli, vendar so imela ključne podobnosti – bile so
sestavljene iz naravnih materialov in funkcionalno izdelana. Dekorirali so jih predvsem
za posebne priložnosti, z raznimi poslikavami ali pa z vezenjem, na primer za prehode
v življenjskem ciklusu ali pa za oznanjanje pomembnih dosežkov. Za posebne priložnosti so si s tetovažami okrasili tudi telesa.

Slika 9: Poslikava ženskega telesa (Prvi narodi)
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Razvidno je, da oblačila plemen, ki so živela v arktičnih pokrajinah niso bila ornamentirana enako kot drugod. Narejena so bila za vsakodnevno uporabo in prevladovala je
zaščita pred mrazom. Za dekoracijo oblačil so poskrbeli z mešanjem različnih vzorcev
krzna in tako sestavljali vizualno zanimive krznene kolaže (predvsem svetlo temne
kombinacije). Z različnimi poslikavami so dekorirali tudi plašče, to so počele predvsem
ženske.
Večina teh poslikav je bila zelo abstraktnih in verjeli so, da so ti vzorci dajali moč posamezniku (3). Poseben simbolični pomen so dajali tudi določenim kamnom in barvam,
saj so jim pripisovali nadnaravne lastnosti.
Oblačila so si izdelovali tudi za posebne rituale, plese. Za takšne priložnosti so si
ustvarili različne maske in pokrivala. To je bilo še posebej značilno za Šamane, ki so z
njimi prikazovali svoje verovanje (3). Materiali, ki so jih uporabljali variirajo, vendar so
prevladovali brki različnih morskih živali in različna peresa. Oblike, ki so jih ustvarili, so
lahko odražala realistična bitja, kot so na primer živali ali pa zelo abstraktne domišljijske forme. Značilno je bilo, da so izbirali takšne materiale, ki so se ob plesu lepo gibali
in plapolali s telesom.

Slika 10: Šaman (Inuiti)
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2.1.3 VPLIV PREDSTAVLJENIH STARODAVNIH PLEMEN NA
SODOBNO MODO
V sodobni modi se pojavlja mnogo izdelkov, ki so nastali po navdihu in v povezavi s
tradicijo starodavnih plemen. V modi se pogosto uporabljajo tradicionalni motivi v kombinaciji z novimi materiali, tehnikami in sodobnim pristopom k oblikovanju.
Do večjega izraza z globalizacijo prihajajo tudi lokalni oblikovalci, saj velikokrat s svojo
eksotičnostjo in drugačnostjo pustijo svojstven pečat v sodobni modi. Takšen primer
predstavlja Duro Olowu, nigerijski oblikovalec, ki živi v Londonu in uspešno predstavlja
sodobne kolekcije inspirirane iz afriške tradicije. Na podoben način deluje modno podjetje Suno (Kenya). Njihova oblačila je oblekla tudi Michelle Obama (5).
Istočasno pa se tradicionalnih motivov in značilnosti poslužujejo tudi sodobne modne
hiše v tekstilni industriji.
V teh primerih se pogosto pojavlja tudi pomembno vprašanje kulturne identitete in
kako s tem povezujemo oblačila. Mnogi oblikovalci se znajdejo v kritičnem položaju,
ko v svojih kolekcijah nespametno ali pa celo žaljivo uporabijo tradicionalne značilnosti
plemen. Velikokrat tradicionalne tehnike dlje časa ostanejo neodkrite, pa čeprav se jih
ljudstva poslužujejo že več tisoč let, nato pa jih sodobna moda kar naenkrat spremeni
v trend, brez kakršne koli odgovornosti do teh ljudstev in njihove kulture ter izvora. Ob
predstavljanju teh trendov modni oblikovalci pogosto ne predstavijo ljudstev in njihovih
okolij, od koder so črpali navdih; to je do teh ljudstev žaljivo. Vsekakor bi bilo boljše,
če bi iz izdelkov, ki so narejeni po navdihu tradicionalne kulturne dediščine, profitirala
lokalna podjetja, kot pa da se trendi globalizirajo in podjetja, ki niso v nobeni povezavi
s temi ljudstvi, ustvarjajo enormne profite z generičnimi izdelki (6).

Slika 11: Britanska znamka KTZ
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Modna industrija velikokrat uporabi in skomercializira kulturne artefakte, ki nekaterim
ljudstvom predstavljajo nekaj svetega ali pomembnega. To se je zgodilo tudi v podjetju Victoria's Secret, ko so na modno stezo poslali manekenko oblečeno v indijanski
kostum. To je predstavljalo žaljivko nativnim ameriškim ljudstvom, saj nošenje peres v
njihovi kulturi predstavlja pomembno čaščenje posameznika.
Tudi pojav afriških značilnosti se pogosto pojavlja v modi na neprimeren način – oblikovalec Valentino je v kolekciji pomlad poletje 2016 (7) na modno stezo postavil večino
svetlopoltih manekenk in le nekaj temnopoltih, oblečenih v tradicionalne afriške vzorce
in oblačila, ki v svoji tradicionalni kulturi predstavljajo povsem drugačne vrednote, kot
pa so bile predstavljene (9). Le osem od vseh sedeminosemdesetih outfitov je bilo
predstavljenih na temnopoltih manekenkah (10).
Za spremljevalno glasbo so bili uporabljeni bongo bobni, ki so prav tako značilnost
afriške kulture.

Slika 12: Valentino kolekcija pomlad/poletje 2016
Vsekakor pa se bo moda v prihodnje še vedno inspirirala po različnih kulturnih značilnostih – edini način, da opredelimo, ali je kulturna identiteta bila uporabljena na
žaljiv način, pa je vezana na samo osveščenost oblikovalca in namen uporabljenih
značilnosti (11).
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2.2 ROČNE TEHNOLOGIJE
2.2.1 ROČNE TEHNOLOGIJE – TKANJE
Vse od daljne zgodovine pa do danes, različne civilizacije doprinašajo k razvoju
tkanja – to je razlog za širok nabor znanih tkanih tekstilij.
Pojav tkanja je sprožila osovna potreba prehistoričnih ljudi – za potrebe hranjenja,
prebivališča in oblačenja. V preteklosti so namesto statev, ki jih poznamo danes uporabljali približke. Tkalec je pri tkanju držal tkalske palice, na drugi strani pa je bila vrv
privezana na drevo, ki je podpirala tkalske palice (12). V zgodovini so tkanje uporabljali
v različne namene, na primer za mreže, s katerimi so lovili živali za prehranjevanje in
za osnovne potrebe oblačenja (13). Tehnike tkanja so se razvile s časom, tako kot se
je razvijala tudi tehnologija in odkrivali novi materiali.
Tkanje je bilo zelo razvita ročna tehnika v antični Grčiji, to je prikazano tudi na vazah,
ki so jih odkrili arheologi (13).

Slika 13: Prikaz tkanja na vazi iz antične Grčije
2.2.2 ROČNE TEHNOLOGIJE – VEZENJE
ROČNO VEZENJE
V preteklosti so ljudje vezli predvsem z namenom, da bi z izvezenimi motivi obeležili
družinske dogodke, kot so rojstvo, smrt, poroke in pa za šivanje živalskih kož za potrebe oblačenja (13). Najstarejše najdbe igel za vezenje obstajajo vse od časa, ko je človeštvo začelo razvijati zgodnja orodja. Vezenina izhaja iz pojava tetoviranja in obstaja
dokaz, ki to potrjuje - najdba vezenin, kjer so prikazani vzorci bolgarskih in ruskih
tetovaž. Prav tako obstajajo najdbe povezenega tekstila iz afriškega Konga, ki je navdahnjen s tradicionalnimi vzorci tetovaž (13). Pripomočki, ki se uporabljajo za vezenje,
so igla, preja in kos blaga, oziroma površina za vezenje. Vezenino lahko nadgradimo
tudi z različnimi dodatki, kot so našite perlice. Takšen stil vezenja sta izpilila oblikovalca
Cristobal Balenciaga in Francois Lesage (Elsa Schiaparelli) (13).
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STROJNO VEZENJE
Se uporablja tako za izvedbo masovnih kot individualnih izdelkov, vendar predvsem
v industriji in za izvedbo večje količine vezenih izdelkov. Stroji za vezenje obstajajo v
več različicah.

Slika 14: Detajl vezenine na oblačilu Else Schiaparelli
2.2.3 ROČNE TEHNOLOGIJE – DIGITALNI TISK
Zelo verjetno se je tisk pojavil s štempiljkastim potiskovanjem tekstilij. Iz lesa so izrezali
različne vzorce in nato pomočili v črnilo – s ponavljanjem tega procesa so dobili vzorec
(13). Arheologi so odkrili ostanke takšnega tiska v Egiptu 1000 let pred Kristusom. V
preteklosti je bilo zelo množično trgovanje potiskanih tekstilij z Azijo, in sicer predvsem
kaliko potiskanih tekstilij (vzorci so obsegali barvite motive rož, sadja in živali).
Pogosto so združevali tudi digitalni tisk z barvanjem tekstilij (14).

Slika 15: Primer kaliko tiska
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Sodobna digitalna tehnologija spreminja tekstilno oblikovanje v metodah ustvarjanja in
predstavljanja realiziranih projektov. Ustvarjanje v digitalnem okolju omogoča oblikovalcem več časa za eksperimentiranje, raziskovanje in oblikovanje, medtem ko novi
načini proizvodnih tehnologij omogočajo inovativne proizvajalne tehnike. Digitalno tiskanje omogoča v nasprotju s sitotiskom, tisk s tisočimi odtenkami barv in izdelavo
vzorcev z natančno predstavljenimi detajli. Vzorci za digitalno tiskanje se oblikujejo
predvsem na računalniških programih kot sta Adobe Photoshop in Adobe Illustrator.
2.2.4 VPLIV ROČNIH TEHNOLOGIJ NA SODOBNO MODO
V današnjem času se tkanje največkrat uporablja za visokokvalitetno izdelavo tkanin
za moška oblačila, ki so nato natančno skrojena do vrhunskega izdelka (London’s Savile Row) (13). Tkanje se pogosto pojavlja tudi v visoki modi. Znan oblikovalec, ki se
ga velikokrat posložuje, je Japonec Yohji Yamamoto (13).
Zelo znan zbiratelj tekstilij je Antonio Ratti, ki s svojim Antonio Ratti Textile centrom v
Metropolitanskem muzeju umetnosti v New Yorku hrani 36000 vrst tekstilij, vse od leta
3000 pred Kristusom pa do danes (13).
Ročno vezenino je v veliki meri nadomestilo digitalno industrijsko vezenje, vendar je
ročna vezenina še vedno prisotna. Francoska hiša tekstilij House of Lesage ima pomembno vlogo pri ohranjanju ročnega vezenja, saj zagotavljajo in ohranjajo tradicionalne, unikatne ročne tehnike vezenja, predvsem za potrebe visoke mode (13).
V digitalni dobi pa je v ospredju tudi digitalni tisk, ki se danes uporablja predvsem v
modnem, notranjem in industrijskem oblikovanju. Pojavlja se tudi hibridna kombinacija
oblikovanja, in sicer mešanje digitalnega oblikovanja in tiskanja z nanosom različnih
ročnih tehnik (13). Uspešna oblikovalka, ki sestavlja svoje kolekcije v veliki meri na
podlagi digitalnega tiska, je Grkinja Mary Katrantzou.

Slika 16: Mary Katrantzou Resort 2016
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2.2.5 RAZSTAVA MANUS X MACHINA: FASHION IN AN AGE OF TECHNOLOGY
Razstava je ključnega pomena za sodobno združevanje ročnih tehnologij s stroji.
Sporočilo razstave je jasno prikazano v naslovu – beseda manus (latinski prevod
roka) je nasprotje besedi machina (latinski prevod stroj). V modi ročne tehnike tesno
povezujemo z visoko modo, kjer so unikatna oblačila narejena izredno natančno in
ročno, v nasprotju s strojem, katerega povezujemo z množično Pret-a-porter proizvodnjo oblačil (15).

Slika 17: Fotografija z razstave Manus x Machina
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2.3 TRAJNOSTNI PRISTOP
Trajnost je koncept mnogih definicij in vključevanje trajnosti v modo daje raznolike
rezultate. Pokriva različne perspektive, vse od vpliva različnih materialov na okolje pa
do socialnih in delavskih pravic. V novem tisočletju se pojavljajo naravne katastrofe
ogromnih razsežnosti, prisotni pa so tudi ekonomski in politični konflikti, ki stanje le še
poslabšujejo. V boju proti temu so se na prehodu tisočletja začele ustanavljati različne
iniciative, ki se aktivistično ukvarjajo s to problematiko.
2.3.1 RECIKLIRANJE
S procesom recikliranja predelamo že uporabljene materiale oziroma odpadne materiale v nov izdelek. Namen recikliranja je prav tako zmanjšanje porabe novih materialov
in posledično energije ter preprečevanje onesnaževanja okolja in zraka, zaradi sežiga
odpadkov. Sodobno ekološko geslo se glasi: Zmanjšaj, ponovno uporabi in recikliraj
(Reduce, Reuse, Recycle) (17). Poleg tekstila v modni industriji se lahko reciklirajo tudi
surovine, kot so papir, steklo, elektronika in plastika (17).
2.3.2 UPORABA TRAJNOSTNEGA PRISTOPA V SODOBNI MODI
Zelo opazno nasprotje med trajnostnim in netrajnostnim obnašanjem se pojavlja v
modi med precizno izdelavo v visoki modi in masovno proizvodnjo v pret-a-porter modi.
Sezone v modi se množijo, s tem pa tudi odpadki, ki jih s povzročamo s preveč obsežnim nakupovanjem. Onesnaževanje, ki ga povzroča modna industrija, je bilo dlje časa
zanemarjeno, vendar so ga močno izpostavile sodobne študije klimatskih sprememb,
ki uvrščajo modno industrijo med največje onesnaževalce okolja. Da bi trajnostni način
kupovanja in proizvajanja prešel v našo zavest, je ključno izobraževanje potrošnikov
in ponudnikov. Ključno je tudi, da se oblikovalec zave svojega vpliva na okolje. Da bi
še bolj spodbudili takšno razmišljanje, se organizirajo tudi različna tekmovanja, ki so v
celoti osredotočena na trajnostno oblikovanje.
V modi obstajajo različni načini oblikovanja, ki sledijo trajnostnim načelom: na primer
krojenje brez odpadka, ponovna uporaba in tako dalje (16).
Trajnost v oblikovanju predstavlja ozaveščenost posameznika do okolja in sočloveka.
Velikokrat se trajnostno oblikovanje povezuje tudi z znanostjo (12).

Slika 18: Prikaz krojenja brez odpadka
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Tekstilna in modna industrija s svojo proizvodnjo in potrošnjo predstavljata dolgo kompleksno verigo, ki obsega proizvodnjo in porabo različnih prej in tekstila, oblikovanje,
proizvodnjo in nakupovanje.
Po letu 1990 je moda postajala čedalje hitrejša in cenejša. Dve kolekciji (jesen/zima
in pomlad/poletje) sta se spremenili v šest kolekcij na leto. Obsegajo visoko in pret-a-porter modo ter medsezonske kolekcije. Nato so se pojavile še trgovine, kot so TopShop in Zara (del španskega konglomerata Inditex), ki v trgovine nove kolekcije oblačil
pošiljajo na vsakih nekaj tednov (17). Takšno tekmovanje za čim hitrejše in čimbolj
množično izdajanje oblačil je sprožilo veliko etičnih vprašanj.
Kot odgovor na to so se začela ustanavljati podjetja, ki so uspešno vkomponirale trajnostni koncept v svoje delovanje, kot na primer Patagonia, ki je začela proizvajati opremo za hribolazce, nato pa se je razširila v proizvodnjo trajnostnih oblačil s poudarkom
na organskemu bombažu in reciklaži poliestra (17).

Slika 19: Trajnostno naravnani marketing Patagonie
Vse več podjetij pa se vsaj z manjšimi spremembami trudi vkomponirati trajnostna načela v njihovo poslovanje, kot naprimer H&M s svojo 'Conscious' (zavestno) kolekcijo
iz organskega bombaža, pa tudi Gap, Nike, American Apparel in podobno (17).

Slika 20: H&M ‘conscious’ kolekcija 2016
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 IZHODIŠČE IN RAZVOJ KOLEKCIJE
Glavno izhodišče za oblikovanje sodobne ženske kolekcije Pošasti je bilo raziskovanje različnih plemen. Kot najbolj vizualno zanimiva so me pritegnila afriška in kanadska plemena. V obeh ljudstvih sem poskusila najti najbolj izrazite značilnosti in jih
povezati med sabo v usklajeno kolekcijo. Te značilnosti se kažejo v različnih detajlih,
katere sem ustvarjala z različnimi ročnimi tehnikami: vezenje, tkanje in tiskanje. Pomembno se mi zdi, da človek v svojem življenjskem procesu spozna različna ljudstva
in njihovo kulturo, saj sem mnenja, da je to največje znanje, ki ga človek lahko dobi
– spoznanje o sočloveku. Le tako postanemo enotni brez različnih predsodkov, ki jih
prav največkrat sproža nevednost.
Med razvojem kolekcije sem podrobneje raziskala in spoznala edinstvene kulturne
značilnosti različnih plemen, ki se mešajo na različnih področjih Afrike in Kanade.

Slika 21: Avtorski kolaž 1		

Slika 22: Avtorski kolaž 2

Pomembno je bilo tudi vključevanje ročnih tehnik v razvoj kolekcije. Z vključevanjem
vezenine, tkanja in tiska sem želela prikazati različne ročne tehnike na sodoben način.
S tem sem oblačilom dodala tudi višjo vrednost, saj je vključevanje ročnega dela v
oblačila proces, ki zahteva več časa za izdelavo.
Ključno se mi zdi, da se sodobne kolekcije oblikujejo po načelu trajnosti. Sama sem
se v tem procesu osredotočila na proces recikliranja in ga uporabila v izdelavi oblačil
v kolekciji. Iz odpadnih vzglavnikov sem uporabila poliestrsko polnilo, nato pa iz njega
oblikovala celotno vrhnje oblačilo in ovratnik.
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3.2 CILJNA SKUPINA
V procesu oblikovanja kolekcije sem bila osredotočena na sodobno delovno in energično žensko od 20. leta naprej, ki živi v urbanem okolju. Zabavo in užitek v življenju ji prinašata potovanje in spoznavanje novih ljudi. V značaju se prepletata igrivost in resnost,
kajti je odgovorna in se zaveda svojega ekološkega pečata na Zemlji. Rada se oblači v
oblačila, ki že na daleč pritegnejo pogled s svojo drznostjo in ekscentričnostjo v krojih,
barvnih kombinacijah, vzorcih ali pa detajlih.

Slika 23: Avtorski kolaž 3

3.3 BARVE, MATERIALI, VZORCI IN TEHNIKE
Barvna paleta kolekcije je zelo kontrastna. Obsega črno barvo in različne odtenke
roza, rdeče, oranžne, rumene, zelene, vijolične in modre barve.
Za izdelavo kolekcije so bili uporabljeni različni tkani in pleteni poliestrski, viskozni,
acetatni, poliamidni materiali v kontrastni kombinaciji tkanine iz 100 % bombaža.

Slika 24: Avtorski kolaž 4
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Slika 25: Avtorski kolaž 5
Pri oblikovanju kolekcije sem se poslužila večih ročnih tehnik. Tehniko vezenja sem
uporabila pri oblikovanju oblačila iz pletiva, ki sem ga napolnila z recikliranim polnilom. Z nizanjem barvitih prej sem nato oblikovala različne oblike, ki sestavljajo vrhnje
oblačilo. Vezenje sem uporabila tudi pri obleki, in sicer v videzu resic, ki predstavljajo
skupno značilnost kanadskih in afriških ljudstev.
Lotila sem se tudi tkanja. V procesu tkanja sem kombinirala klasično tkanje z dodajanjem vozličkov. S to tehniko tkanja sem na drugačen način kot pri vezenju upodobila
podoben efekt resic.
Oblikovala sem tudi dva digitalna vzorca. Prvega je inspiriral avtorski kolaž, drugega
pa slikarsko delo Jean-Michel Basquiata, ki je v svojih umetniških delih večkrat prikazoval afriške značilnosti.
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3.4 LINE UP KOLEKCIJE
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3.5 SKICE REALIZIRANIH MODELOV Z UPORABLJENIMI MATERIALI
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3.6 TEHNIČNE SKICE REALIZIRANIH MODELOV
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3.7 FOTOGRAFIJE KOLEKCIJE V STUDIJU
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Fotografije: Klemen Razinger
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4 RAZPRAVA O REZULTATIH IN ZAKLJUČKIH
V diplomskem delu sem raziskovala različne kulturne in vedenjske značilnosti afriških
in kanadskih plemen. Ključno za nastanek kolekcije je bilo temeljito raziskovanje predstavljenih plemen. Raziskala sem njihovo zgodovino in predstavila kateri so njihovi
običaji, oblačila, dejavnosti in ostalo, kar je vplivalo na nastanek kolekcije. Pri plemenih
sem z raziskovanjem oblačil in mode predstavila tudi različne ročne tehnike, ki sem
jih nato sama na sodoben način interpretirala v svoji kolekciji. Rezultat pridobljenega
znanja je sodobna ženska kolekcija z naslovom Pošasti.
V procesu izdelave sem z raziskovanjem plemen črpala nova znanja o ljudeh, s katerimi si delimo čas in kraj na našem planetu. Pri oblikovanju kolekcije sem se trudila interpretirati raziskane značilnosti s čimvečjim spoštovanjem do predstavljenih ljudstev.
V oblačilne kose sem vključila različne detajle, oblike, barve in materiale, ki so me
navdihnili ob raziskovanju.
Čeprav sem se v okviru pisanja diplomskega dela posluževala ročnih tehnik, ki segajo
tudi v starodavne čase, je rezultat sodobno oblikovana kolekcija, ki ima vključena tudi
nekatera trajnostna načela modnega oblikovanja.
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6 PRILOGA
V okviru predstavitve kolekcije je bil posnet tudi video v fotostudiu na Naravoslovnotehniški fakulteti, oddelek za grafiko, tekstilstvo in oblikovanje.
Model: Nuša Perkič
Snemanje in produkcija videa: Živa Červek
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IZVLEČEK
V diplomskem delu z naslovom Oblikovanje kolekcije Pošasti sem prikazala celoten
oblikovalski proces, od začetne inspiracije do končne predstavitve kolekcije. Namen
diplomskega dela je bil oblikovati sodobno žensko kolekcijo, ki povezuje različne značilnosti afriške in kanadske kulture.
V teoretičnem delu sem raziskovala splošne značilnosti afriških in kanadskih ljudstev
in njihovo kulturo. Podrobneje sem raziskala tudi raznolikosti in podobnosti njihovih
oblačil. Kot skupno značilnost sem raziskala različne ročne tehnike, ki sem jih nato tudi
sama uporabila v svoji kolekciji. Celotno kolekcijo spremlja trajnostni vidik, in sicer je v
nekatera oblačila vključen proces recikliranja. Predstavila sem tudi barvno paleto kolekcije z uporabljenimi materiali in vzorce, ki sem jih digitalno oblikovala. Opisala sem
tudi ciljno skupino, kateri je namenjena dotična kolekcija.
V eksperimentalnem delu sem predstavila kolekcijo Pošasti, ki se opira na afriška in
kanadska ljudstva in ročne tehnike predstavljene v teoretičnem delu diplomske naloge.
Skozi proces nastajanja kolekcije sem se trudila prikazati svojo interpretacijo predstavljenih ljudstev.
Končni rezultat diplomske naloge je ženska kolekcija, v kateri se prepletata eksperimentalni in pret-a-porter koncept.
Ključne besede: Afrika, Kanada, ročne tehnike, tkanje, vezenje, digitalni tisk, trajnost,
recikliranje, sodobna moda
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ABSTRACT
In the thesis titled Designing collection Monsters, I presented the whole designing
process, starting with inspiration and describing it through to the final product.
The aim of the thesis was to design contemporary women’s collection which connects
main African and Canadian features.
In the theoretical part, I have researched main cultural characteristics of African and
Canadian tribes, explored and presented their clothes, and pointed out their similarities and differences. I have also presented different hand techniques, colour and fabric
palettes and illustrated some digital patterns.
There is an aspect of sustainability incorporated in the collection, as a form of
recycling.
In the experimental part, I described the whole process of designing the collection
Monsters, which is based on presented tribes and different hand techniques. Through
this process, I tried to show my visual interpretation of those cultures.
The main goal of the thesis was to create women’s collection where experimental
concept intertwines with pret-a-porter.
Key words: Africa, Canada, hand techniques, weaving, embroidery, digital printing,
sustainability, recycling, contemporary fashion
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1 UVOD
Za uvod v predstavitev kolekcije sem izbrala tri citate, ki opisujejo delček življenja predstavljenih ljudstev.
»Zato, ker se od vseh staroselskih ljudstev, ki jih ogroža globalni pohlep po nadzoru
naravnih virov, najbolj dotikajo srca. Zato, ker jih napadajo najmanj občutljivi in najbolj
nori sovražniki, s katerimi sodeluje praktično vse človeštvo. Zato, ker so kljub genocidu in največjemu pomanjkanju vsega, kar imenujemo civilizacija, ostali taki idealisti in
navdušenci. Zato, ker verjamem, da bi jih moral vzeti za zgled ves svet. Zato, ker se
zavedajo pomena solidarnosti in vedo, da se ohranjajo predvsem zato, ker si pomagajo. Kadar imajo v kakem delu Nubskih gora več dežja in zato večji pridelek, pomagajo
tistim Nubam, ki živijo na ozemlju, kjer je bilo manj dežja in manj pridelka. Zato, ker
se počutijo močne, kolikor je močan najšibkejši. Zato, ker se še vedno zavedajo, da je
revež sramota za vse. Zato, ker sem se med Nubami naučil novega zaupanja v človeštvo.« (Tomo Križnar)1
»Poiskati bi morali stvari, ki so značilne za afriške države, in ne bi pisali o negativnih
stvareh, kot je lakota. Našli bi Kilimandžaro, Viktorijine slapove, mango, koruzo, zlato, kavo, stari Egipt, velika jezera ... popolnoma drugačno sliko. Sedaj pa otroci vedo
samo, da je tam lakota in da potrebujejo ljudje pomoč. V Afriki je ponekod tudi lakota,
ampak to ni vse. Afrika ni monolit. V večini afriških držav ni vojne in ljudje živijo normalno.« (Max Zimani)2
»Generiramo neki določen način govora o drugih delih sveta skozi čas. Ohranjamo
stereotipe iz davnih obdobij, ki smo jih že zdavnaj opustili in pometli iz učnih programov. Kot da smo še vedno v začetku dvajsetega stoletja. Na začetku 21. stoletja so se
stvari malo spremenile. Mi pa ostajamo v čudnem brezčasju.«(Rajko Muršič)3

1

S kravami je izginila tudi tradicionalna modrost. Dnevnik [dostopno na daljavo]. Vol: 30/7/2016, 2016. Obnovljeno 2016 [citirano 30.6.2017]. Dostopno na svetovnem spletu: <https://www.dnevnik.si/1042747606/svet/tomo-kriznar-s-kravami-je-izginila-tudi-tradicionalna-modrost>. (38).

2

Tuja ljudstva v slovenskih učbenikih. Mladina [dostopno na daljavo]. Vol: 29, 26/7/2007, 2007. Obnovljeno
2007 [citirano 30.6.2017]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.mladina.si/97167/tuja-ljudstva-v-slovenskih-ucbenikih/>. (39).
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Tuja ljudstva v slovenskih učbenikih. Mladina [dostopno na daljavo]. Vol: 29, 26/7/2007, 2007. Obnovljeno
2007 [citirano 30.6.2017]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.mladina.si/97167/tuja-ljudstva-v-slovenskih-ucbenikih/>. (39).
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 PLEMENA IN OBLAČILA
2.1.1 AFRIŠKA PLEMENA
Afrika, kot druga največja celina po površini in po številu prebivalstva, predstavlja zibelko človeštva. Prav na tem območju so bile odkrite najdbe, ki služijo kot dokaz o
razvoju človeške vrste na našem planetu.
Na območju Afrike živijo različna plemena. Vsako pleme predstavlja svojo zgodovino,
tradicijo in kulturo – vse od primitivnih plemen, pa do bolj civiliziranih ljudstev. Zlasti
plemena še vedno živijo v tesnem stiku z naravo. Navkljub razlikam, ki ločujejo afriška
ljudstva med seboj, obstajajo med njimi tudi podobnosti, ki jih povezujejo in združujejo v
pisano celoto. Države v Afriki so še vedno pod velikim vplivom kolonialnih držav iz preteklih obdobij zgodovine, tudi evropskih.

Slika 1: Pleme Dogon s svojim tradicionalnim oblačilom
Materiali uporabljeni v njihovih oblačilih so zelo povezani z okoljem, v katerem živijo.
Za afriška oblačila se pogosto pojavljajo izrazi, kot so: primitivno, eksotično, divje, vendar je afriška tradicija oblačil zelo prefinjena in kompleksna, povsem primerljiva z drugimi deli sveta. Starodavnih zapisov o oblačenju v Afriki ni. O začetku okraševanja in
uporabljanja materialov za okraševanje telesa priča najdba nanizanih školjkastih perlic
v verižico 200.000 let nazaj (1). Značilno je pokrivanje teles z lokalnimi materiali, lahko
konstrukcijo, ki je ohranjala telo hladno ali toplo in suho. Materiali, ki jih uporabljajo za
pokrivanje telesa, so lahko dostopni materiali, kot na primer listje, palmovi listi, kože,
telesa pa si prekrivajo tudi z različnimi poslikavami (kreda) (1). Ljudstva so se oblačila
pretežno v kože, kasneje, ob stiku in trgovanju z Evropejci, pa tudi v bombažne, svilene in druge tkanine (1).
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Ob oblačilih se pogosto pojavlja tudi nakit, ki ga izdelujejo iz različnih kamnov, kosti,
školjk, semen, koralij in jantarja. Poleg naštetega se pojavljajo tudi različne kovine, vse
od bakra, srebra, zlata, pa do aluminija. Vse te materiale obdelajo z različnimi ročnimi
tehnikami v spektakularne oblike (1). Afriški nakit slovi tudi po kreativni izdelavi, saj je
zelo svojevrsten in dekorativen – raznolik. Nakit v Afriki pa ne prevzema le dekorativne
funkcije, služi tudi kot spiritualistični dodatek. Lahko prevzame religiozno ali pa celo
magično simboliko, saj Afričani verjamejo, da jih varuje pred zli duhovi.

Slika 2: Pleme Samburu okrašuje svoja telesa že v zgodnji mladosti (Kenija)
Vsako pleme oziroma skupina ceni drugačne vrste nakita. Enak nakit ima lahko pri
različnih plemenih drugačen pomen. Med drugim lahko odraža socialni status posameznika, kot viden znak bogastva, ali pa kot odnos posameznika do svoje estetike. Nakit
v Afriki je znan po svoji barvitosti in mogočnosti. Kos nakita je sestavljen kot kolaž, s
tehniko mešanja različnih elementov nato pa sestavljen v celoto. Najpogostejši kosi
nakita so zapestnice, prstani, uhani in talismani pripeti okrog vratu in ramen. Zaradi
simbolne vrednosti, ki naj bi jo posedoval nakit, je zelo pomembno tudi izročilo le tega
iz roda v rod.
Afričani uporabijo različne tehnike oblikovanja, da zvišajo atraktivnost in vrednost svojih oblačil in dodatkov-tkanje, barvanje, tiskanje, slikanje in vezenje.
Najizrazitejša značilnost oblačila je njegova barva. Barve v Afriki predstavljajo globok
kulturni pomen. Najosnovnejšo barvno paleto sestavljajo tri barve: bela, rdeča in črna.
Medtem ko rdeča barva predstavlja moč in obenem nevarnost, predstavlja bela čistost
in povezanost s spiritualnim svetom. Pri veliko plemenih povezujejo črno barvo z neznanim in s smrtjo (1).
Stereotipno mišljenje o Afričanih, da so ti še vedno največkrat bosi, je zmotno.
Skrbno izbrana, podobno kot nakit in različni ornamenti po telesu, so tudi obuvala.
Najpogosteje so to sandali ali pa visoki škornji. Zelo značilne so tudi zapestnice okrog gležnjev, ki so lahko minimalistične ali pa glomaznih oblik – velikokrat so v vlogi
amuletov ali talismano, ki v različnih situacijah obvarujejo posameznika. Lahko pa služijo tudi kot dodatek pri plesu, saj ob plesnih gibih namreč sproščajo značilne zvoke.
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Slika 3: Plesni festival v Etiopiji
K dodelanim oblačilom sodijo tudi bogato okrašene pričeske. Lasje so pogosto okrašeni s školjkami, peresi ali kostmi. Ponekod si glave pokrivajo tudi z različnimi kapami,
kronami, turbani in tančicami. Različna pokrivala ali frizure lahko opredeljujejo posameznikove spremembe v življenjskem ciklu, opredelijo lahko njegov status v družbi
ali pa pripadnost določeni religiozni skupini (1). Pokrivala si Afričani nadenejo tudi
ob udeležbi na festivalih in ob opravljanju različnih ritualov. Glede na priložnost se
pokrivala in pričeske tudi razlikujejo po obliki, dekoriranosti in mogočnosti. S svojim
izgledom izražajo pomembna sporočila o odnosu do življenja, vrednotah in posameznikovih življenjskih izkušnjah.

Slika 4: Pleme Himba s svojo značilno pričesko

4

Pri Afričanih so značilni zelo raznoliki načini pokrivanja telesa, vse od popolne golote
pa do voluminoznih oblačil, ki so dodelana z dodatki, kot so verižice in zapestnice. Za
afriška ljudstva je značilno tudi okraševanje telesa z različnimi okraski, slikanjem po
telesu in vrezninami.
Pogosti pojav v Afriki je golota. Pojav le-te se močno razlikuje od države do države.
Ponekod so pokriti v celoti, ponekod pa si zakrivajo le intimne dele telesa. Pomanjkljivo oblačenje je povezano tudi z okoljem, v katerem živijo, saj je podnebje tropsko in
vročina vsakdanji pojav. Pokrivanje telesa se je pojavilo s koloniziranjem afriških dežel
in s pojavom različnih ver, kot sta krščanstvo in islam, predvsem pa zaradi prilagajanja
tamkajšnjih plemen tem veram (2).
Ljudstva dajejo poseben pomen tudi oblačilom za posebne priložnosti, kot so pogrebi,
maškarade ali pa plesni performensi. Afriške maškarade predstavljajo najizrazitejšo
stopnjo umetniškega izražanja. S kreativnimi maskami se preobrazijo v imaginativne
kreature – 'meta človeka' v njihovem izrazu. Ko človek nosi masko, se s tem preobrazi
v nekakšno svojevrstno karakteristiko tako vizualno kot spiritualno (1).

Slika 5: Festival mask v Burkini Faso
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2.1.2 KANADSKA PLEMENA
Kanada, kot jo poznamo danes, je dom različnim etničnim, religioznim in narodnim
pripadnostim. Je druga največja država po površini na svetu. Večina njenih potomcev
pripada starodavnim imigrantom. Pozna se vpliv Aboriginov, Francozov in Britancev
(vpliv francoske in britanske kolonizacije). Močan pa je tudi vpliv južne sosede, Združenih držav Amerike.
Zgodovino narodov v Kanadi najpogosteje opisujemo z izrazom ameriški Aborigini ali
ameriška prva ljudstva, ki jih sestavljajo Prvi narodi, Inuiti in Metisi (4).
Ta naziv uporabljamo za vsa ljudstva, ki so naseljevala Severno Ameriko, čeprav so v
zgodovini nekatera izmed teh naseljevala tudi druga področja Amerike. Ta skupina ljudi
predstavlja po kanadskem cenzusu okrog 4,3 odstotke kanadskega prebivalstva. Poleg
izrazov Prvi narodi in Inuiti, se še vedno uporabljajo tudi izrazi Indijanci in Eskimi. Zaradi
žaljivega prizvoka (beseda Eskim pomeni v dobesednem prevodu surovi mesojedci) v
pogovornih izrazih se pojavijo le še redko (3). Danes so mnogi pripadniki teh ljudstev
naseljeni po rezervatih, kjer v okviru skupnosti ohranjajo bistvene značilnosti njihovega
prvotnega načina življenja. Danes imajo te skupnosti po dolgoletnem bojevanju za mejo
v Kanadi in Združenih državah Amerike, poseben status – priznanje neodvisnosti (suverenosti) (4).

Slika 6: Prvi narodi
Skupnost teh narodov se ne razlikuje le od Evropejcev in ostalih narodov, namreč se
razlikujejo tudi med sabo – po jeziku, kulturi in fiziologiji.
Navkljub temu pa so imeli tudi nekatere skupne značilnosti oziroma dejavnosti. Večina
aboriginskih skupnosti je bila organizirana v smislu lovskih plemen in temu značilna so
bila tudi njihova oblačila. Kljub velikim razlikam, ki ločujejo ljudstva med sabo, so imela
njihova oblačila tudi veliko podobnosti.
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Na to, kako so se oblačili, je imelo velik vpliv tudi podnebje in dostopni surovi materiali – krzno, kože, kosti so bili najpogosteje uporabljeni materiali za potrebe oblačenja.
Na območju Arktike so živeli Inuiti, oziroma Eskimi, ki so se zaradi drugačnega podnebja oblačili izrazito drugače kot Prvi narodi oziroma Indijanci na območju severozahoda (3).
Na območjih, kjer so se ljudstva naselila za stalno, so bila njihova oblačila pogosto iz
delov rastlin, ki so jih našli na tistih območjih. Značilno zanje je bilo tudi okraševanje
telesa – metode okraševanj so vključevale poslikavo, tetoviranje ali striženje las v različne vzorce, v kožo pa so si vstavljali tudi različne okraske.
Oblačila so tudi po stiku z Evropejci, ki so prinesli v te kraje sodobne materiale in konstrukcijske tehnike, ohranila bistvene značilnosti in tradicionalne stile. Najizrazitejša
prilastitev iz evropskih dežel so bili stekleni biseri, ki so postali pomemben del okraševanja plemenskih oblačil (3). S prihodom Evropejcev so torej plemena tudi zavestno
začela v svoje izdelke vkomponirati nekatere dobrine, ki so jih prinesli kolonizatorji iz
Evrope.

Slika 7: Okrašene mokasinke Metisov
Raziskovalci so na Arktiki odkrili tudi vrsto vodoodpornega materiala, ki so ga plemena
ustvarila iz kože notranjih organov morskih sesalcev (3).
Oblačila so se razlikovala glede na to, kje so se plemena naseljevala. Na Arktiki so
bile ženske in njihova ročna dela ključnega pomena, saj so ustvarjala oblačila, ki so
zagotavljala izolacijo proti mrazu in so varovala pred snegom, ledom in vodo. Oblačila
so bila lahka in vzdržljiva, saj so jim le tako omogočala svobodno gibanje. To je bilo
ključno za izvedbo dnevnih aktivnosti, kot je bilo na primer lovstvo, ki je bila prevladujoča dejavnost.
Izolacija pred mrazom, predvsem pri Inuitih, je bila dosežena skozi oblikovanje in plastenje oblačil – tradicionalni outfit je bil sestavljen iz štirih glavnih oblačil – jakne, hlač,
krznenih škornjev in rokavic (3). Ključni načini za pripravo oblačil so obsegali pripravo
kože in šivanje.
Pri indijanskih narodih je bilo nekoliko drugače, outfit je bil sestavljen iz tunike, hlač in
škornjev ali mokasink iz živalske kože (3).
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Uporabljali so kožo živali, ki so se naseljevala v njihovi bližini. Plemena v notranjosti
dežele so svoja oblačila velikokrat obogatila z resicami. Resice so služile kot zaščita
pred raznimi insekti (3). Vsekakor pa je v njihovih oblačilih velikokrat prevladovala
funkcionalnost pred dekorativnostjo.

Slika 8: Primeri uporabe resic pri Indijancih
Navkljub temu so za okraševanje oblačil uporabljali zanimive materiale, kot so kože
živali, zemeljske pigmente in ptičja peresa, ki so dajali zanimive vizualne efekte.
Za potrebe okraševanja so uporabljali tudi zobovje od divjadi. Le-ti so odražali predvsem status posameznika in največkrat so jih nosili le poglavarji plemen (3). S prihodom in kolonizacijo Evropejcev se je uporaba materialov precej spremenila. Uvozili so
volneno prejo in različne druge tkanine, vendar vsega vendarle niso sprejeli odprtih
rok. Oblačila, ki so se pojavljala v preteklosti in so se ohranila do danes, so jasno sporočilo, da so plemena ohranila svoje značilnosti, ne glede na vplive iz Evrope.
Tudi ročna dela so prevladovala z namenom, da se sestavi oblačilo, ki bo čimbolj
obvarovalo telo pred zunanjimi vplivi, pa naj bo to voda ali mraz. Oblačila so se razlikovala glede na pokrajine, kjer so živeli, vendar so imela ključne podobnosti – bile so
sestavljene iz naravnih materialov in funkcionalno izdelana. Dekorirali so jih predvsem
za posebne priložnosti, z raznimi poslikavami ali pa z vezenjem, na primer za prehode
v življenjskem ciklusu ali pa za oznanjanje pomembnih dosežkov. Za posebne priložnosti so si s tetovažami okrasili tudi telesa.

Slika 9: Poslikava ženskega telesa (Prvi narodi)
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Razvidno je, da oblačila plemen, ki so živela v arktičnih pokrajinah niso bila ornamentirana enako kot drugod. Narejena so bila za vsakodnevno uporabo in prevladovala je
zaščita pred mrazom. Za dekoracijo oblačil so poskrbeli z mešanjem različnih vzorcev
krzna in tako sestavljali vizualno zanimive krznene kolaže (predvsem svetlo temne
kombinacije). Z različnimi poslikavami so dekorirali tudi plašče, to so počele predvsem
ženske.
Večina teh poslikav je bila zelo abstraktnih in verjeli so, da so ti vzorci dajali moč posamezniku (3). Poseben simbolični pomen so dajali tudi določenim kamnom in barvam,
saj so jim pripisovali nadnaravne lastnosti.
Oblačila so si izdelovali tudi za posebne rituale, plese. Za takšne priložnosti so si
ustvarili različne maske in pokrivala. To je bilo še posebej značilno za Šamane, ki so z
njimi prikazovali svoje verovanje (3). Materiali, ki so jih uporabljali variirajo, vendar so
prevladovali brki različnih morskih živali in različna peresa. Oblike, ki so jih ustvarili, so
lahko odražala realistična bitja, kot so na primer živali ali pa zelo abstraktne domišljijske forme. Značilno je bilo, da so izbirali takšne materiale, ki so se ob plesu lepo gibali
in plapolali s telesom.

Slika 10: Šaman (Inuiti)
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2.1.3 VPLIV PREDSTAVLJENIH STARODAVNIH PLEMEN NA
SODOBNO MODO
V sodobni modi se pojavlja mnogo izdelkov, ki so nastali po navdihu in v povezavi s
tradicijo starodavnih plemen. V modi se pogosto uporabljajo tradicionalni motivi v kombinaciji z novimi materiali, tehnikami in sodobnim pristopom k oblikovanju.
Do večjega izraza z globalizacijo prihajajo tudi lokalni oblikovalci, saj velikokrat s svojo
eksotičnostjo in drugačnostjo pustijo svojstven pečat v sodobni modi. Takšen primer
predstavlja Duro Olowu, nigerijski oblikovalec, ki živi v Londonu in uspešno predstavlja
sodobne kolekcije inspirirane iz afriške tradicije. Na podoben način deluje modno podjetje Suno (Kenya). Njihova oblačila je oblekla tudi Michelle Obama (5).
Istočasno pa se tradicionalnih motivov in značilnosti poslužujejo tudi sodobne modne
hiše v tekstilni industriji.
V teh primerih se pogosto pojavlja tudi pomembno vprašanje kulturne identitete in
kako s tem povezujemo oblačila. Mnogi oblikovalci se znajdejo v kritičnem položaju,
ko v svojih kolekcijah nespametno ali pa celo žaljivo uporabijo tradicionalne značilnosti
plemen. Velikokrat tradicionalne tehnike dlje časa ostanejo neodkrite, pa čeprav se jih
ljudstva poslužujejo že več tisoč let, nato pa jih sodobna moda kar naenkrat spremeni
v trend, brez kakršne koli odgovornosti do teh ljudstev in njihove kulture ter izvora. Ob
predstavljanju teh trendov modni oblikovalci pogosto ne predstavijo ljudstev in njihovih
okolij, od koder so črpali navdih; to je do teh ljudstev žaljivo. Vsekakor bi bilo boljše,
če bi iz izdelkov, ki so narejeni po navdihu tradicionalne kulturne dediščine, profitirala
lokalna podjetja, kot pa da se trendi globalizirajo in podjetja, ki niso v nobeni povezavi
s temi ljudstvi, ustvarjajo enormne profite z generičnimi izdelki (6).

Slika 11: Britanska znamka KTZ
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Modna industrija velikokrat uporabi in skomercializira kulturne artefakte, ki nekaterim
ljudstvom predstavljajo nekaj svetega ali pomembnega. To se je zgodilo tudi v podjetju Victoria's Secret, ko so na modno stezo poslali manekenko oblečeno v indijanski
kostum. To je predstavljalo žaljivko nativnim ameriškim ljudstvom, saj nošenje peres v
njihovi kulturi predstavlja pomembno čaščenje posameznika.
Tudi pojav afriških značilnosti se pogosto pojavlja v modi na neprimeren način – oblikovalec Valentino je v kolekciji pomlad poletje 2016 (7) na modno stezo postavil večino
svetlopoltih manekenk in le nekaj temnopoltih, oblečenih v tradicionalne afriške vzorce
in oblačila, ki v svoji tradicionalni kulturi predstavljajo povsem drugačne vrednote, kot
pa so bile predstavljene (9). Le osem od vseh sedeminosemdesetih outfitov je bilo
predstavljenih na temnopoltih manekenkah (10).
Za spremljevalno glasbo so bili uporabljeni bongo bobni, ki so prav tako značilnost
afriške kulture.

Slika 12: Valentino kolekcija pomlad/poletje 2016
Vsekakor pa se bo moda v prihodnje še vedno inspirirala po različnih kulturnih značilnostih – edini način, da opredelimo, ali je kulturna identiteta bila uporabljena na
žaljiv način, pa je vezana na samo osveščenost oblikovalca in namen uporabljenih
značilnosti (11).
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2.2 ROČNE TEHNOLOGIJE
2.2.1 ROČNE TEHNOLOGIJE – TKANJE
Vse od daljne zgodovine pa do danes, različne civilizacije doprinašajo k razvoju
tkanja – to je razlog za širok nabor znanih tkanih tekstilij.
Pojav tkanja je sprožila osovna potreba prehistoričnih ljudi – za potrebe hranjenja,
prebivališča in oblačenja. V preteklosti so namesto statev, ki jih poznamo danes uporabljali približke. Tkalec je pri tkanju držal tkalske palice, na drugi strani pa je bila vrv
privezana na drevo, ki je podpirala tkalske palice (12). V zgodovini so tkanje uporabljali
v različne namene, na primer za mreže, s katerimi so lovili živali za prehranjevanje in
za osnovne potrebe oblačenja (13). Tehnike tkanja so se razvile s časom, tako kot se
je razvijala tudi tehnologija in odkrivali novi materiali.
Tkanje je bilo zelo razvita ročna tehnika v antični Grčiji, to je prikazano tudi na vazah,
ki so jih odkrili arheologi (13).

Slika 13: Prikaz tkanja na vazi iz antične Grčije
2.2.2 ROČNE TEHNOLOGIJE – VEZENJE
ROČNO VEZENJE
V preteklosti so ljudje vezli predvsem z namenom, da bi z izvezenimi motivi obeležili
družinske dogodke, kot so rojstvo, smrt, poroke in pa za šivanje živalskih kož za potrebe oblačenja (13). Najstarejše najdbe igel za vezenje obstajajo vse od časa, ko je človeštvo začelo razvijati zgodnja orodja. Vezenina izhaja iz pojava tetoviranja in obstaja
dokaz, ki to potrjuje - najdba vezenin, kjer so prikazani vzorci bolgarskih in ruskih
tetovaž. Prav tako obstajajo najdbe povezenega tekstila iz afriškega Konga, ki je navdahnjen s tradicionalnimi vzorci tetovaž (13). Pripomočki, ki se uporabljajo za vezenje,
so igla, preja in kos blaga, oziroma površina za vezenje. Vezenino lahko nadgradimo
tudi z različnimi dodatki, kot so našite perlice. Takšen stil vezenja sta izpilila oblikovalca
Cristobal Balenciaga in Francois Lesage (Elsa Schiaparelli) (13).
12

STROJNO VEZENJE
Se uporablja tako za izvedbo masovnih kot individualnih izdelkov, vendar predvsem
v industriji in za izvedbo večje količine vezenih izdelkov. Stroji za vezenje obstajajo v
več različicah.

Slika 14: Detajl vezenine na oblačilu Else Schiaparelli
2.2.3 ROČNE TEHNOLOGIJE – DIGITALNI TISK
Zelo verjetno se je tisk pojavil s štempiljkastim potiskovanjem tekstilij. Iz lesa so izrezali
različne vzorce in nato pomočili v črnilo – s ponavljanjem tega procesa so dobili vzorec
(13). Arheologi so odkrili ostanke takšnega tiska v Egiptu 1000 let pred Kristusom. V
preteklosti je bilo zelo množično trgovanje potiskanih tekstilij z Azijo, in sicer predvsem
kaliko potiskanih tekstilij (vzorci so obsegali barvite motive rož, sadja in živali).
Pogosto so združevali tudi digitalni tisk z barvanjem tekstilij (14).

Slika 15: Primer kaliko tiska
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Sodobna digitalna tehnologija spreminja tekstilno oblikovanje v metodah ustvarjanja in
predstavljanja realiziranih projektov. Ustvarjanje v digitalnem okolju omogoča oblikovalcem več časa za eksperimentiranje, raziskovanje in oblikovanje, medtem ko novi
načini proizvodnih tehnologij omogočajo inovativne proizvajalne tehnike. Digitalno tiskanje omogoča v nasprotju s sitotiskom, tisk s tisočimi odtenkami barv in izdelavo
vzorcev z natančno predstavljenimi detajli. Vzorci za digitalno tiskanje se oblikujejo
predvsem na računalniških programih kot sta Adobe Photoshop in Adobe Illustrator.
2.2.4 VPLIV ROČNIH TEHNOLOGIJ NA SODOBNO MODO
V današnjem času se tkanje največkrat uporablja za visokokvalitetno izdelavo tkanin
za moška oblačila, ki so nato natančno skrojena do vrhunskega izdelka (London’s Savile Row) (13). Tkanje se pogosto pojavlja tudi v visoki modi. Znan oblikovalec, ki se
ga velikokrat posložuje, je Japonec Yohji Yamamoto (13).
Zelo znan zbiratelj tekstilij je Antonio Ratti, ki s svojim Antonio Ratti Textile centrom v
Metropolitanskem muzeju umetnosti v New Yorku hrani 36000 vrst tekstilij, vse od leta
3000 pred Kristusom pa do danes (13).
Ročno vezenino je v veliki meri nadomestilo digitalno industrijsko vezenje, vendar je
ročna vezenina še vedno prisotna. Francoska hiša tekstilij House of Lesage ima pomembno vlogo pri ohranjanju ročnega vezenja, saj zagotavljajo in ohranjajo tradicionalne, unikatne ročne tehnike vezenja, predvsem za potrebe visoke mode (13).
V digitalni dobi pa je v ospredju tudi digitalni tisk, ki se danes uporablja predvsem v
modnem, notranjem in industrijskem oblikovanju. Pojavlja se tudi hibridna kombinacija
oblikovanja, in sicer mešanje digitalnega oblikovanja in tiskanja z nanosom različnih
ročnih tehnik (13). Uspešna oblikovalka, ki sestavlja svoje kolekcije v veliki meri na
podlagi digitalnega tiska, je Grkinja Mary Katrantzou.

Slika 16: Mary Katrantzou Resort 2016
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2.2.5 RAZSTAVA MANUS X MACHINA: FASHION IN AN AGE OF TECHNOLOGY
Razstava je ključnega pomena za sodobno združevanje ročnih tehnologij s stroji.
Sporočilo razstave je jasno prikazano v naslovu – beseda manus (latinski prevod
roka) je nasprotje besedi machina (latinski prevod stroj). V modi ročne tehnike tesno
povezujemo z visoko modo, kjer so unikatna oblačila narejena izredno natančno in
ročno, v nasprotju s strojem, katerega povezujemo z množično Pret-a-porter proizvodnjo oblačil (15).

Slika 17: Fotografija z razstave Manus x Machina
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2.3 TRAJNOSTNI PRISTOP
Trajnost je koncept mnogih definicij in vključevanje trajnosti v modo daje raznolike
rezultate. Pokriva različne perspektive, vse od vpliva različnih materialov na okolje pa
do socialnih in delavskih pravic. V novem tisočletju se pojavljajo naravne katastrofe
ogromnih razsežnosti, prisotni pa so tudi ekonomski in politični konflikti, ki stanje le še
poslabšujejo. V boju proti temu so se na prehodu tisočletja začele ustanavljati različne
iniciative, ki se aktivistično ukvarjajo s to problematiko.
2.3.1 RECIKLIRANJE
S procesom recikliranja predelamo že uporabljene materiale oziroma odpadne materiale v nov izdelek. Namen recikliranja je prav tako zmanjšanje porabe novih materialov
in posledično energije ter preprečevanje onesnaževanja okolja in zraka, zaradi sežiga
odpadkov. Sodobno ekološko geslo se glasi: Zmanjšaj, ponovno uporabi in recikliraj
(Reduce, Reuse, Recycle) (17). Poleg tekstila v modni industriji se lahko reciklirajo tudi
surovine, kot so papir, steklo, elektronika in plastika (17).
2.3.2 UPORABA TRAJNOSTNEGA PRISTOPA V SODOBNI MODI
Zelo opazno nasprotje med trajnostnim in netrajnostnim obnašanjem se pojavlja v
modi med precizno izdelavo v visoki modi in masovno proizvodnjo v pret-a-porter modi.
Sezone v modi se množijo, s tem pa tudi odpadki, ki jih s povzročamo s preveč obsežnim nakupovanjem. Onesnaževanje, ki ga povzroča modna industrija, je bilo dlje časa
zanemarjeno, vendar so ga močno izpostavile sodobne študije klimatskih sprememb,
ki uvrščajo modno industrijo med največje onesnaževalce okolja. Da bi trajnostni način
kupovanja in proizvajanja prešel v našo zavest, je ključno izobraževanje potrošnikov
in ponudnikov. Ključno je tudi, da se oblikovalec zave svojega vpliva na okolje. Da bi
še bolj spodbudili takšno razmišljanje, se organizirajo tudi različna tekmovanja, ki so v
celoti osredotočena na trajnostno oblikovanje.
V modi obstajajo različni načini oblikovanja, ki sledijo trajnostnim načelom: na primer
krojenje brez odpadka, ponovna uporaba in tako dalje (16).
Trajnost v oblikovanju predstavlja ozaveščenost posameznika do okolja in sočloveka.
Velikokrat se trajnostno oblikovanje povezuje tudi z znanostjo (12).

Slika 18: Prikaz krojenja brez odpadka
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Tekstilna in modna industrija s svojo proizvodnjo in potrošnjo predstavljata dolgo kompleksno verigo, ki obsega proizvodnjo in porabo različnih prej in tekstila, oblikovanje,
proizvodnjo in nakupovanje.
Po letu 1990 je moda postajala čedalje hitrejša in cenejša. Dve kolekciji (jesen/zima
in pomlad/poletje) sta se spremenili v šest kolekcij na leto. Obsegajo visoko in pret-a-porter modo ter medsezonske kolekcije. Nato so se pojavile še trgovine, kot so TopShop in Zara (del španskega konglomerata Inditex), ki v trgovine nove kolekcije oblačil
pošiljajo na vsakih nekaj tednov (17). Takšno tekmovanje za čim hitrejše in čimbolj
množično izdajanje oblačil je sprožilo veliko etičnih vprašanj.
Kot odgovor na to so se začela ustanavljati podjetja, ki so uspešno vkomponirale trajnostni koncept v svoje delovanje, kot na primer Patagonia, ki je začela proizvajati opremo za hribolazce, nato pa se je razširila v proizvodnjo trajnostnih oblačil s poudarkom
na organskemu bombažu in reciklaži poliestra (17).

Slika 19: Trajnostno naravnani marketing Patagonie
Vse več podjetij pa se vsaj z manjšimi spremembami trudi vkomponirati trajnostna načela v njihovo poslovanje, kot naprimer H&M s svojo 'Conscious' (zavestno) kolekcijo
iz organskega bombaža, pa tudi Gap, Nike, American Apparel in podobno (17).

Slika 20: H&M ‘conscious’ kolekcija 2016
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 IZHODIŠČE IN RAZVOJ KOLEKCIJE
Glavno izhodišče za oblikovanje sodobne ženske kolekcije Pošasti je bilo raziskovanje različnih plemen. Kot najbolj vizualno zanimiva so me pritegnila afriška in kanadska plemena. V obeh ljudstvih sem poskusila najti najbolj izrazite značilnosti in jih
povezati med sabo v usklajeno kolekcijo. Te značilnosti se kažejo v različnih detajlih,
katere sem ustvarjala z različnimi ročnimi tehnikami: vezenje, tkanje in tiskanje. Pomembno se mi zdi, da človek v svojem življenjskem procesu spozna različna ljudstva
in njihovo kulturo, saj sem mnenja, da je to največje znanje, ki ga človek lahko dobi
– spoznanje o sočloveku. Le tako postanemo enotni brez različnih predsodkov, ki jih
prav največkrat sproža nevednost.
Med razvojem kolekcije sem podrobneje raziskala in spoznala edinstvene kulturne
značilnosti različnih plemen, ki se mešajo na različnih področjih Afrike in Kanade.

Slika 21: Avtorski kolaž 1

Slika 22: Avtorski kolaž 2

Pomembno je bilo tudi vključevanje ročnih tehnik v razvoj kolekcije. Z vključevanjem
vezenine, tkanja in tiska sem želela prikazati različne ročne tehnike na sodoben način.
S tem sem oblačilom dodala tudi višjo vrednost, saj je vključevanje ročnega dela v
oblačila proces, ki zahteva več časa za izdelavo.
Ključno se mi zdi, da se sodobne kolekcije oblikujejo po načelu trajnosti. Sama sem
se v tem procesu osredotočila na proces recikliranja in ga uporabila v izdelavi oblačil
v kolekciji. Iz odpadnih vzglavnikov sem uporabila poliestrsko polnilo, nato pa iz njega
oblikovala celotno vrhnje oblačilo in ovratnik.
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3.2 CILJNA SKUPINA
V procesu oblikovanja kolekcije sem bila osredotočena na sodobno delovno in energično žensko od 20. leta naprej, ki živi v urbanem okolju. Zabavo in užitek v življenju ji prinašata potovanje in spoznavanje novih ljudi. V značaju se prepletata igrivost in resnost,
kajti je odgovorna in se zaveda svojega ekološkega pečata na Zemlji. Rada se oblači v
oblačila, ki že na daleč pritegnejo pogled s svojo drznostjo in ekscentričnostjo v krojih,
barvnih kombinacijah, vzorcih ali pa detajlih.

Slika 23: Avtorski kolaž 3

3.3 BARVE, MATERIALI, VZORCI IN TEHNIKE
Barvna paleta kolekcije je zelo kontrastna. Obsega črno barvo in različne odtenke
roza, rdeče, oranžne, rumene, zelene, vijolične in modre barve.
Za izdelavo kolekcije so bili uporabljeni različni tkani in pleteni poliestrski, viskozni,
acetatni, poliamidni materiali v kontrastni kombinaciji tkanine iz 100 % bombaža.

Slika 24: Avtorski kolaž 4
19

Slika 25: Avtorski kolaž 5
Pri oblikovanju kolekcije sem se poslužila večih ročnih tehnik. Tehniko vezenja sem
uporabila pri oblikovanju oblačila iz pletiva, ki sem ga napolnila z recikliranim polnilom. Z nizanjem barvitih prej sem nato oblikovala različne oblike, ki sestavljajo vrhnje
oblačilo. Vezenje sem uporabila tudi pri obleki, in sicer v videzu resic, ki predstavljajo
skupno značilnost kanadskih in afriških ljudstev.
Lotila sem se tudi tkanja. V procesu tkanja sem kombinirala klasično tkanje z dodajanjem vozličkov. S to tehniko tkanja sem na drugačen način kot pri vezenju upodobila
podoben efekt resic.
Oblikovala sem tudi dva digitalna vzorca. Prvega je inspiriral avtorski kolaž, drugega
pa slikarsko delo Jean-Michel Basquiata, ki je v svojih umetniških delih večkrat prikazoval afriške značilnosti.
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Slika 26: Avtorski kolaž 6
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3.4 LINE UP KOLEKCIJE

Slika 27: Avtorski kolaž 7
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3.5 SKICE REALIZIRANIH MODELOV Z UPORABLJENIMI MATERIALI

Slika 28: Skica modela 1

Slika 29: Skica modela 2
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Slika 30: Skica modela 3

Slika 31: Skica modela 4
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Slika 32: Skica modela 5
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3.6 TEHNIČNE SKICE REALIZIRANIH MODELOV

Slika 33: Tehnična skica modela 1

Slika 34: Tehnična skica modela 2
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Slika 35: Tehnična skica modela 3

Slika 36: Tehnična skica modela 4
27

Slika 37: Tehnična skica modela 5
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3.7 FOTOGRAFIJE KOLEKCIJE V STUDIJU

Slika 38: Fotografija v studiu 1

Slika 39: Fotografija v studiu 2
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Slika 40: Fotografija v studiu 3

Slika 41: Fotografija v studiu 4
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Slika 42: Fotografija v studiu 5

Slika 43: Fotografija v studiu
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3.8 FOTOGRAFIJE KOLEKCIJE IZ MODNE REVIJE
Fotografije: Klemen Razinger

Slika 44: Fotografija kolekcije 1

Slika 45: Fotografija kolekcije 2

Slika 47: Fotografija kolekcije 4

Slika 46: Fotografija kolekcije 3

Slika 48: Fotografija kolekcije 5
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4 RAZPRAVA O REZULTATIH IN ZAKLJUČKIH
V diplomskem delu sem raziskovala različne kulturne in vedenjske značilnosti afriških
in kanadskih plemen. Ključno za nastanek kolekcije je bilo temeljito raziskovanje predstavljenih plemen. Raziskala sem njihovo zgodovino in predstavila kateri so njihovi
običaji, oblačila, dejavnosti in ostalo, kar je vplivalo na nastanek kolekcije. Pri plemenih
sem z raziskovanjem oblačil in mode predstavila tudi različne ročne tehnike, ki sem
jih nato sama na sodoben način interpretirala v svoji kolekciji. Rezultat pridobljenega
znanja je sodobna ženska kolekcija z naslovom Pošasti.
V procesu izdelave sem z raziskovanjem plemen črpala nova znanja o ljudeh, s katerimi si delimo čas in kraj na našem planetu. Pri oblikovanju kolekcije sem se trudila interpretirati raziskane značilnosti s čimvečjim spoštovanjem do predstavljenih ljudstev.
V oblačilne kose sem vključila različne detajle, oblike, barve in materiale, ki so me
navdihnili ob raziskovanju.
Čeprav sem se v okviru pisanja diplomskega dela posluževala ročnih tehnik, ki segajo
tudi v starodavne čase, je rezultat sodobno oblikovana kolekcija, ki ima vključena tudi
nekatera trajnostna načela modnega oblikovanja.
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6 PRILOGA
V okviru predstavitve kolekcije je bil posnet tudi video v fotostudiu na Naravoslovnotehniški fakulteti, oddelek za grafiko, tekstilstvo in oblikovanje.
Model: Nuša Perkič
Snemanje in produkcija videa: Živa Červek
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